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TERÇA

Aniversariantes
Juiz Federal José Moreira
da Silva Neto
SJPE

Marcone Campelo
Recursos

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

Dia do administrador
de empresas

Dia do médico veterinário

A 2ª Vara Federal do Rio
Grande do Norte, especi-
alizada em ações criminais,
tem agilizado processos
graças ao novo modelo de
audiência adotado. A novida-
de é a gravação em áudio e
vídeo das audiências, o que
evita que o magistrado dite o
depoimento do réu e possi-
bilita que a sentença seja
dada na hora. A gravação das audiências
é feita com uma filmadora que capta ima-
gens e som. Quando há recursos para

Audiovisual agiliza audiências
de processos criminais na SJRN

Dentro da política de segurança virtual
debatida pelo Conselho da Justiça
Federal (CJF), a Diretoria Geral do TRF
da 5ª Região já está formalizando a
criação da unidade local da Comissão
de Segurança da Informação, que
ficará responsável pela avaliação dos
documentos acessórios permitidos para
consulta na Internet. Já que não existe
legislação que proíba a navegação
indiscriminada, a idéia é conscientizar

outras instâncias, no trâmite
processual, a cópia das gra-
vações é enviada junto com
o processo. Alguns casos na
2ª Vara, que tem como titular
o juiz federal Walter Nunes,
foram resolvidos em tempo
menor com a contribuição da
tecnologia de gravação. O
modelo de gravação com
audiovisual na Vara Criminal

segue a determinação da lei 11.419, de
2006, que dispõe sobre a informatização
do processo judicial.

TRF terá Comissão de Segurança da Informação
servidores da Justiça Federal sobre
questões éticas contidas no uso
irresponsável de determinados sites
em um ambiente de trabalho. Medidas
como essa poderiam evitar
constrangimentos, como o ocorrido no
Tribunal de Justiça de Pernambuco e
publicado nos jornais locais, no último
dia 6 de setembro. Mais informações
com a Subsecretaria de Informática,
ramais 9360/9310.

Em virtude da procura
pelo curso de Desenvol-
vimento Gerencial, que
está sendo realizado em
parceria com a UFPE, o
Núcleo de Desenvolvi-
mento de Recursos Hu-
manos  do TRF5 abrirá
nova turma para os servidores interes-
sados, desde que possuam função
comissionada (a partir de FC 4). Já fo-

Nova turma de Desenvolvimento Gerencial
ram formadas oito tur-
mas de comissionados
de natureza gerencial
(com subordinados),
que a cada dois anos
deverão participar de
capacitação com carga
horária mínima de 30

horas, de acordo com a Resolução
569 e a Lei 11.416/CJF. Informações e
inscrições: 9818/9307.

A DAMS/Seção
de Saúde iniciou,
esta semana, a
entrega do resul-
tado dos exames
de verificação do
PSA (dosagem
sanguínea para
diagnosticar alterações da próstata),
realizado durante a Semana de Saúde
Preventiva Masculina. Os exames estão
à disposição dos servidores, na
recepção do Anexo III. Informações com
Áurea, pelo ramal 9296.

DAMS entrega
resultado do
exame de PSA

Missas de 7º dia

Será celebrada hoje, às 19h30,
missa de 7º dia em intenção do

Sr. Jarbas Benedicto D’Almeida,
pai dos servidores Augusto

(Jurisprudência) e Lúcia
D’Almeida (DAMS). O ato

religioso acontecerá na Matriz
da Soledade (Boa Vista).

A missa de 7º dia em memória
de Silvany Campelo ocorrerá

nesta quarta-feira (10 de setem-
bro), às 19h, na Igreja do Menino

Jesus (Pina).

Walter
Nunes
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